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1-C 2-B 3-A 4-D

Helaba, niet 
spieken! 

Biologie
Ollie heeft morgen een toets biologie. 
Help jij hem zijn les leren?
Op p. 06 lees je er meer over.

1 2 3 4

Je lichaam bestaat 
uit 40.000 miljard 
levende cellen! 

WIST JE DAT…

Microscoop

Bloedstaal
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Dit boekje is van …

Ik ben hier met …

Mijn lievelingseten …

Dit lust ik helemaal niet …

Dit is mijn lievelingsdier …

Dit is jouw boekje, 

vul maar in! 

Veel leesplezier! 

Hallo daar! 
Ik ben Oliver, 
Ollie voor de vrienden.
Ik ben jouw maatje in 
het ziekenhuis!

Ga je mee op pad?

Op de cover  

poseert Ollie samen 

met Mohamed

en Rayaan. Ze zijn 

tweelingbroers. 

Lees het dagboek 

van Mohamed op p. 04
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Mohamed heeft de erfelijke ziekte 
muco. Hij krijgt vaak longontstekingen 

en heeft taaie slijmen die hij moeilijk 
kan ophoesten. Om de drie maanden 
moet Mohamed twee weken in het UZA 
blijven voor een antibiotica-kuur. 

Het dagboek van 

Mohamed

Ik kom zo vaak in het 
ziekenhuis dat de 
verpleegkundigen 
mijn vrienden zijn 
geworden. Samen gek 
doen, hoort daarbij.

Volgende keer 
als we riddertje 

spelen, mogen ze 
mij wel een groter 

schild geven! 

3 jaar geleden 
maakten we samen 

een grote olifant 
in papier maché. 

We noemden hem 
toen Ollie.

Fier op ons werk!

Deze prik 

had ik niet zien 

aankomen!

Wil jij ook eens iets maken uit papier 
maché? Vraag het aan Lotte of Aline!

Deze foto werd genomen voor corona.



Adem in,  

adem uit! 

Ik wou dat ik hem 

mocht meenemen! Mohamed
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Ik dacht dat ik 
droomde toen er 
plots een pony 
binnenkwam. Nu zijn 
we al dikke vrienden! 

Yoga, daar word 
ik heel rustig van. 

Wie is Mohamed?

 8 jaar

 hobby’s: taekwondo en zaalvoetbal 

  4 broers: Imad, tweelingbroer  

Rayaan, Safouane en Ayoub

Daa-aaag! 
Smile! :-)

Een stoere foto op 
Valentijn... Met al die liefde, 
krijg ik de muco klein! 
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DNA
DNA staat voor des-oxy-ribo-nucle-ine-zuur. Nee, dat hoef 
je niet te onthouden, zeg maar gewoon D-N-A. Het is de 
unieke code die jou anders maakt dan alle andere mensen 
ter wereld. Want er is niemand met precies dezelfde 
combinatie van haarkleur, sproeten, lachkuiltjes, gevoel 
voor ritme… Jij bent helemaal uniek!*

Prof. Dr. Bettina  Blaumeiser is een 
medische geneticus.. Zij helpt ouders 
en kinderen met het onderzoeken en 
behandelen van erfelijke ziekten.

Bouwinstructie 
Je lichaam bestaat uit 
40.000 miljard levende cellen. 
In elk van die cellen zit een sliert 
van 1 à 2 meter lang: je DNA. Elke 
sliert bevat een code van 3 miljard 
letters. Het zijn telkens de letters 
c, g, t en a die in wisselende 
volgorde terugkomen. 

Die lettercode bepaalt wie je bent 
en hoe je eruit ziet, het is letterlijk de 
bouwinstructie van je lichaam. Op elk 
plaatsje in die lange code kan dus 
een c, g, t of a staan. En dat bepaalt 
welke kleur ogen je hebt, hoe groot 
je bent, wat voor haar je hebt… De 
code is voor iedereen anders. Niet 
alleen mensen, maar alles wat leeft — 
ook planten en dieren — hebben hun 
eigen unieke DNA. 

Fabriekje 
Een opeenvolging van een aantal 
letters noemen we een gen. 
Dat gen geeft aan je cellen de 
opdracht om eiwitten te maken. 
En die eiwitten zorgen ervoor 
dat je cellen precies doen wat ze 
moeten doen. In je longen moeten 
de cellen zuurstof opnemen, dus 
in die cellen zitten eiwitten die de 
hele dag naar zuurstof happen. 
In je hart zitten dan weer cellen 
die de hele dag samentrekken 
om het bloed door je lichaam te 
pompen. En dat gebeurt zo voor 
alle functies van je lichaam. Het is 
daarbinnen een echt fabriekje dat 
non-stop werkt! 

is jouw  unieke code!

Je lichaam bestaat 
uit levende cellen

In elke cel zit  
een lange sliert:  

je DNA

Elke sliert bevat  
een code van  

3 miljard letters. 

a
c
g

t

c

t

g

a

t

g

a

c
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Als twee druppels water?
Hoe kom je nu aan dat unieke 
DNA? Het wordt voor de ene helft 
bepaald door je moeder en voor 
de andere helft door je vader. Die 
hebben op hun beurt hun DNA 
gekregen van hun 
vader en moeder. Dus 
in je eigen DNA komen 
stukjes DNA voor van 
je ouders, maar ook 
van je grootouders. 
Welk stukje DNA je 
krijgt van welke ouder 
gebeurt bij toeval. 
Dat betekent ook dat 
broers en zussen met 
dezelfde ouders heel 
erg op elkaar kunnen 
lijken, maar ook heel 
anders kunnen zijn. 

WIST JE DAT…

Je DNA is uniek tenzij je deel 
uitmaakt van een eeneiige 

tweeling! Die hebben dezelfde 
DNA-code, maar toch kunnen 

ook zij er verschillend 
uitzien. Als de ene graag 

hardloopt en de andere liever 
schaakt, krijgen ze een andere 
lichaamsbouw. Dus ook hoe je je 

gedraagt, speelt een rol.

Betrapt!?

DNA is een grote hulp voor de politie 
om de daders te vinden van een misdrijf. 
Vroeger waren vingerafdrukken het beste 
bewijs om een misdadiger te linken aan 
een plek. Die techniek wordt al meer dan 
100 jaar gebruikt. Maar sinds de jaren 
1990 kan de politie ook DNA-sporen 
gebruiken. Het voordeel van DNA? Het 
zit overal in een mensenlichaam: in 
haarwortels, huidschilfers, speeksel… 
De kans dat een misdadiger onbewust 
een spoor achterlaat, is dus veel 
groter geworden. 

Omgekeerd kan DNA-onderzoek ook 
aantonen dat mensen onschuldig zijn: als 
de sporen op de plaats van de misdaad 
niet overeenkomen met het DNA van de 
persoon die beschuldigd wordt. Tussen 
oktober 2019 en mei 2020 zijn er in de 
Verenigde Staten op die manier al 367 
mensen vrijgesproken! 

Bron: Netflix – History 101
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Het is verboden om 
het DNA van mensen 

aan te passen.

WIST JE DAT…

In 2000 zijn 
wetenschappers 
er voor het eerst 

in geslaagd het menselijke DNA 
volledig in kaart te brengen. Ze 
kunnen de hele code dus lezen, 
maar ze begrijpen nog niet wat 
elk deeltje  precies doet. Dui-
zenden wetenschappers over 
de hele wereld doen daar nu 
onderzoek naar.

Foutje
Als je weet dat DNA een 
code is van 3 miljard 
letters, dan begrijp je dat er wel 
eens een foutje in kan sluipen. 
Een ‘a’ waar een ‘t’ had moeten 
staan bijvoorbeeld. Soms blijft 
dat zonder grote gevolgen, 
maar als het gen daardoor niet 
goed meer werkt, kan die fout 
je ziek maken. Als we weten hoe 
DNA werkt, kunnen we het dan  
niet aanpassen? 

DNA knippen en 
Er bestaat een techniek 
waarbij een stukje DNA 
wordt weggeknipt en wordt 
vervangen door een ander 
stukje DNA. Bij planten wordt 
die techniek al lang toegepast. 
Wetenschappers kunnen 
bijvoorbeeld het DNA van een 
tomatenplant aanpassen zodat 
de tomaten minder snel rijp 
worden. Of ze kunnen een plant 
zo maken dat die beter tegen 
droogte kan. 

De oercel
En wat met mensen? In theorie 
kunnen wetenschappers DNA 
veranderen in de oercel. Dat 
is de eicel die net bevrucht is 
met een zaadcel, het allereerste 
begin van een baby dus. Als 
ze precies weten waar de fout 
zit, zouden ze dat stukje DNA 
kunnen aanpassen. In theorie 

tenminste. Voorlopig is het nog 
verboden om dat soort proeven 
te doen op menselijke cellen, er 
moet nog veel meer onderzoek 
gebeuren naar de gevolgen op 
de lange termijn. 

Waar gaan we naartoe? 
Het DNA van mensen 
aanpassen om ernstige ziektes 
te voorkomen, daar kan toch 
niemand tegen zijn? Maar waar 
ligt de grens? Experten uit de 
hele wereld komen samen om 
op die vragen antwoorden te 
zoeken. In welke normen en 
waarden kunnen wij ons als 
mensen vinden? Willen we 
baby’s die nooit meer ziek 
kunnen worden? En wat is dan 
de volgende stap? Gaan we dan 
beslissen hoe kinderen eruit 
mogen zien? Daar moeten we 
toch nog eens heel goed over 
nadenken. 

a
a
c

g
t

g

g

t

t

c

c

a

Beetje bij beetje ontrafelen  

wetenschappers onze DNA-code.

Kr   ak de code

plakken



uitneembaar
Maak je eigen

familie stamboom

Dit is de familie 

stamboom van Jana! 

Bekijk het voorbeeld en ga 
dan zelf aan de slag op de 
ommezijde. 
Je kan je eigen stamboom 
nadien ophangen als poster!

Inkleuren 

mag altijd!

Wat heb je nodig?
• een schaar
• kleurpotloden of stiften• dubbelzijdige plakband  of lijmstift

Familie Huppeldepup

moemoepepe

mamapapa

IKBroer Michael Broer Len

omaopa
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Genen bepalen voor een 
groot deel wie we zijn, maar 
ook je omgeving speelt een 

belangrijke rol. Dat jij 
(niet) van voetbal houdt, 

heeft meer te maken met de 
interesses van je ouders of 
vrienden dan met je DNA.

WIST JE DAT…

Wie is groot? 

verbind ze met een oranje lijn 

Wie is eerder klein? 

verbind ze met een blauwe lijn 

Wie lust graag koriander?

verbind ze met een groene lijn 

Wie vindt dat koriander 
naar zeep smaakt?

verbind ze met een roze lijn 

Wie heeft krullen? 

verbind ze met een rode lijn 

Wie heeft sluik haar? 

verbind ze met een paarse lijn 

Het grote

familie onderzoek

Welke eigenschappen vallen 
op in jouw familie? Door deze 
opdracht kan je zien hoe DNA door 
je stamboom loopt.

Wie heeft bruine ogen?

verbind ze met een gele lijn 

Wie heeft blauwe / groene ogen? 

verbind ze met een zwarte lijn 
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Ben je tevreden met 
de eigenschappen die 
je hebt geërfd?

Stijn, longarts en 
d iensthoofd pediatrie 

5 vragen aan

3

4

‘Ik ben blij met  

mijn DNA!’

Longen zijn super-interessant! 
Ik zie patiënten met ernstige 
ziekten, zoals muco, die we 
gelukkig steeds beter kunnen 
behandelen. Maar soms ook iets 
heel dringends, zoals kinderen 
die zich verslikt hebben in een 
nootje. Dat moeten wij dan snel uit 
de long halen want dat  
kan levensgevaarlijk zijn!

Van uiterlijk lijk ik het meest 
op mijn vader, maar ik heb het 
doorzettingsvermogen van mijn 
moeder. Van haar heb ik ook 
de interesse voor geneeskunde 
gekregen, want zij was zelf 
verpleegkundige.

Ja, ik ben blij met mijn talenten 
én met hoe ik eruit zie. Ik ben 
ook tevreden met mijn gevoel 
voor humor: Ik moet vooral 
lachen met flauwe moppen, net 
zoals mijn twee zonen.

= baas van de 
kinderafdeling

Op wie lijk jij  
het meest?

Waarom ben je  
longarts geworden?1 

Ja, ik was als kind vaak in het 
ziekenhuis omdat mijn moeder 
ernstig ziek was. Toen heb ik 
gezegd: mama, ik word later 
kinderdokter om ervoor te zorgen 
dat kinderen nooit zo ziek hoeven 
te worden als jij.

Heb je bewust voor de 
kinderafdeling gekozen?2

Welke eigenschappen 
wil je doorgeven aan 
je kinderen?

5
Ik hoop dat ze even nieuwsgierig 
en leergierig zullen zijn als ik. Maar 
het allerbelangrijkste is dat ze voor 
voetbalclub Antwerp supporteren. 
En dat doen ze nu al!
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Professor Weetalles weet 
alles over gezondheid en 
het ziekenhuis.

5 dingen die je  

nog niet wist over

DNA

Professor Weetalles 

Mensen en chimpansees hebben 

voor 98% hetzelfde DNA. Helemaal 

gek is dat niet. Apen zijn immers 

onze verre voorouders. Maar wist 

je dat we ook 60% van ons DNA 

delen met goudvissen en 50% met 

fruitvliegjes en bananen!? 

Een band met banaan

Dat had je zeker 
niet verwacht! 

Say
cheese!

Smi-ile!
Kaas!



Vroeger hadden mensen een gen 
om zelf vitamine C aan te maken. 
Die vitamine is onder andere 

belangrijk voor je weerstand. 
Maar door een kleine 

verandering in ons DNA 
is die eigenschap bij 
mensen doorheen de 

tijd verloren gegaan. Honden 
hebben dat gen wel nog steeds. 
Daarom moeten wij af en toe 
een appelsientje eten en 
honden niet!

Waar is onze  

vitamine C naartoe?

Tongkunstjes

Kan jij van je tong een rolletje maken? 
Vroeger dachten we dat het een erfelijke 
eigenschap was, maar het blijkt toch 
eerder een kwestie van oefenen te zijn. 
Wel erfelijk is de lengte van je tong. 
Kan jij met je tong aan het puntje van je 
neus? Dan kom je waarschijnlijk uit een 
familie van langtongen! 

Stuur jouw tongkunstjes door naar 
pedagogischmedewerker@uza.be 
Wie weet verschijnt het binnenkort op hun  
TIKTOK-pagina @pedagogischmedewerker!
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Koriander of zeep?

Hou jij van koriander? Of vind je dat het 
naar zeep smaakt? Als dat bij jou zo is, 
ben je extra gevoelig aan ‘aldehyden’, 
een bepaalde stof die in koriander zit. En 
rara, ook dat is erfelijk bepaald. Een tip 
voor als je het toch moet eten: snijd 
de koriander wat langer op 
voorhand, dan zijn de 
geur en de smaak niet 
meer zo fel. 

Lang dachten wetenschappers 
dat kinderen de gezichts-
uitdrukkingen van hun ouders 
enkel kopieerden door naar hen te 
kijken. Maar uit recent onderzoek 
is gebleken dat ook familieleden 
die elkaar nog nooit hebben 
gezien, opvallende gelijkenissen 
kunnen hebben in de bekken die 
ze trekken. Dus ook hier speelt 
DNA een rol!

Boos gezichtje,  

lachend gezichtje

Mmmmm…lekkerrrr!

Ik haaaaat tongkusjes, 

euh -kunstjes.

Smi-ile!

Je DNA is een 
sliert van wel 1 à 

2 meter lang! 

WIST JE DAT…



16

HOE GAAT HET

Op de kinderafdeling blijven we niet bij de pakken 
zitten. Er valt altijd wel iets te beleven. En we kijken 
samen uit naar een mooie zomer. 

Activiteiten

met jou?

Buddies gezocht!

Ingeblikt!
Een tijdje geleden liepen hier 
studenten van de filmschool RITCS 
rond met hun camera’s. Ze maakten 
beelden voor hun VR-filmproject 
‘Waar gaat mijn bloed naartoe?’ 
In het filmpje maak je kennis met 
knotsgekke personages die in je 
bloed zitten en begrijp je beter wat 
er allemaal met een bloedstaaltje 
gebeurt in het labo. Het resultaat 
kan je hier bekijken.

Axel D. komt langs
Over camera’s gesproken… Axel 
Daeseleire, de acteur en tv-presen-
tator, komt vijf dagen logeren op 
de kinderafdeling van het UZA. Hij 
komt zelf ervaren hoe het voelt om 
op de kinderafdeling te verblijven 
voor het VTM-programma ‘Axel 
gaat binnen’. Die aflevering willen 
we voor geen goud missen!

Gordijntje toe
Een slimme opmerking van de 
kinderraad heeft tot resultaat 
geleid. Er werden gordijntjes 
opgehangen aan het raam tussen 
de badkamer en de slaapkamer, 
zodat je geen last meer hebt van 
het automatische licht. Als mama 
of papa ’s nachts naar het toilet 
gaat, word je dus niet meer wakker. 
Goed werk, kinderraad!

Maskers af
Heb jij ze allemaal gezien? 
Antoinette aus Tirol, The Ghost, 
Sir Vampire, Darth Vader… ‘The 
Masked’ was een groot succes! 
Onze gemaskerde medewerkers 
hebben het beste van zichzelf 
gegeven en voor heel wat plezier 
en lachende gezichten gezorgd. 
En de grote ster van onze Masked-
wedstrijd? De Hippie Leopard! 
Proficiat, Lotte, je hebt dat 
fantastisch gedaan! 

We zoeken kandidaat-buddies 
om onze nieuwe patiënten en 
hun ouders wegwijs te maken in 
het ziekenhuis, om te helpen, om 
een luisterend oor te bieden, om 
verhalen mee te delen… Ken jij al 
goed je weg op de kinderafdeling? 

Weet je hoe een onderzoek 
verloopt en waar je moet op 
letten? Dan ben jij misschien wel 
de buddy die wij nodig hebben! 
Heb je daar zin in? Neem dan 
contact op met Lotte of Aline via 
pedagogischmedewerker@uza.be

Bekijk het filmpje 
‘Waar gaat mijn bloed 
naartoe?’ via de 
QR- code en lees de 
strip van Oliver. 

OPROEP

Beetje prikkelig!
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Ook na corona gaan we soms nog mondmaskers 
moeten dragen. Zeker in het ziekenhuis blijft 
dat vaak nodig. Als jij kon kiezen, hoe zou jouw 
mondmasker er dan uitzien? Maak hieronder je 
eigen ontwerp! 

Ontwerp je eigen 

mondmasker!

Wow! 

Dit is echt het

mondmasker ter wereld! 

(vul in)
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Ollie achter

de schermen Hij wil weten wat er met  
zijn bloedstaaltje gebeurt. 

Ollie neemt  
de buizenpost

Ollie, ik heb een staaltje 
nodig van je bloed.

Ik stuur het bloedstaal 
via de buizenpost naar 
het laboratorium.

We onderzoeken wat er in je 
bloed zit. Zo begrijpen we 
beter waarom je je ziek voelt.

Het is al gebeurd!

Oke. Maar waarom 
eigenlijk?

He, waar gaat mijn 
bloed naartoe?
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Wacht, ik ga meeeee…!

Oh nee! FLOEP!

Het staaltje gaat op een 
lopende band naar de juiste 
machine om getest te worden.

Hallo, ik kom even 
kijken wat er met 
mijn bloed gebeurt.

De laboranten schrikken 
zich een hoedje! 

Even later 
in het labo...

! ?

Ollie laat zijn bloedstaal 
niet zomaar gaan. 

Interessant!
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Wat je bloed  
allemaal vertelt

Wat kunnen we uit een bloedstaal te 
weten komen? Heel veel! Bijna alle 
stoffen die in je lichaam voorkomen, 
zitten ook in je bloed. Naast de bloed-
cellen zijn dat ook voedingsstoffen, 
brandstoffen, bouwstoffen en afval-
stoffen. Als er ergens iets misloopt in 
je lichaam, kunnen we dat dus vaak 
opsporen via een bloedstaal. Nieren 
filteren bijvoorbeeld afvalstoffen uit het 
bloed. Maar als de nieren het minder 
goed doen, zien we dat er teveel afval-
stoffen achterblijven in het bloed. We 
kunnen ook zien of je een ontsteking 
(infectie) hebt, of je bloedsuikerspie-
gel normaal is, of je bloed voldoende 
zuurstof transporteert…

Een klein buisje met bloed bevat dus 
echt een schat aan informatie!

Tot ziens, witjassen! 
Dag, Ollie! 

Ziezo. De resultaten zijn binnen.  
Nu kan je terug naar je kamer, Ollie.

Wauw, ik heb supermooi bloed.

Hier gebeurt de telling 
van de bloedplaatjes. Die 
‘metselen’ je wonden dicht 
als je je pijn hebt gedaan.

Krijg ik mijn 
bloed nog terug?

Nee, gekkie. Je lichaam 
heeft dat beetje bloed al 
lang weer aangevuld!


